
سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري ؛ فذلك ال ينايف اإلميان ال جتعلوا نيتك هذا السبب بل اجعله سببا 

(( واملسبب هو اهللا عزوجل ؛ وهلذا جند األسباب كثريا ما تتخلف مسببها ألن األمر بيد من ؟ بيد اهللا عزوجل 

اجلملة هنا  ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل )) ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   . وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون ))

الالم ؛  اجلملة مؤكدة بثالث مؤكدات ؟ (( ولقد أخذ اهللا ميثاق ))مؤكدة بثالث مؤكدات يعده لنا األخ ؟ 

(( لقد خلقنا والثاين: قد ؛ والثالث: القسم ؛ وهذه القاعدة كلما جاء التعبري ذا فهو مؤكد بثالثة مؤكدات ؛ 

(( ولقد مؤكد ؛  (( لقد خلقنا اإلنسان في كبد ))هذه مؤكدة بثالثة مؤكدات؛  في أحسن تقويم ))اإلنسان 

    مؤكد بثالثة مؤكدات . خلقناكم ثم صورناكم ))

ما حيصل من األعياد اآلن يف بعض البلدان مما ال يتقرب ا إىل اهللا ، بعض أهل العلم يقول هذه بدعة  السائل :

   ست بدعة حنن ال نتقرب به إىل اهللا إمنا مناسبات فهل تعد من البدعة ؟؛ فهم يقولون هذه لي

هذه بعض العلماء يقول إا ليست بدعة يعين يوم الشجرة ، يوم كذا ويوم كذا ، يقول هذه املقصود ا  الشيخ :

ك على ملك فهذه تذكري الناس ؛ أما إذا كانت املناسبة مناسبة التويل أمري على إمرة أو رئيس على رئاسة أو مل

إمنا تفعل للتعظيم ، تفعل للتعظيم فال جيوز ؛ ألن األعياد ال ميكن أن تكون إال مبناسبات الشرعية ، ال جيوز أن 

تكون إال ملناسبات شرعية ، غري املناسبات الشرعية ال تشرع ؛ لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها يقولون 

لذلك ال خنص ا من أجر إمنا هي تذكري وت وكان ابتداء عمل ؛ ولكن إننا ال نتخذها على سبيل أا عيد و 

   عندي أنه لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن .

قلنا فيها  (( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ... ))ما هي املؤكدات يف لفظة " ولقد " يف قوله تعاىل:  السائل :

  ثالثة مؤكدات  ؟

  ، والقسم ؛ ألن تقدير الكالم: واهللا لقد .نعم ! الالم ، وقد  الشيخ :

ما هو الالزم التحكم، ما هو بالزم ؛ إذا كان هذا الشرع من عند اهللا عزوجل فهو عامل كما قلنا إن هذه  الشيخ :

   الشرائع ال ميكن للبشر أن يأيت مثلها .

  عن التوراة واإلجنيل ؟  السائل :

فا من االلتباس ألن العامي إذا مسعها يظن هذه التوراة واإلجنيل ما أرى هذا إال إذا كان ينكرها خو  الشيخ :

   والقرآن .

  األيام هذه مل تكن أعياد ؟ السائل :



وعلى التشبه تشتبه على كثري من الناس مع أن األئمة نصوا أنه إذا كان مصدر الشيء من غري املسلمني  الشيخ :

التشبه حقيقته أن يقوم اإلنسان مبا خيتص بغريه ، مادام أنه مث انتشر وصار املسلمون يفعلونه زال التشبه ؛ ألن 

شاعت هذه املسألة فال ؛ كان مثال لبس البنطلون أتى من أين ؟ أتى من الكفار لكن ت  املسلمون وصار اآلن 

   يلبسه املسلم والكافر .

  صحهم ؟هل لإلنسان أن يتحرى جتمع الناس يف العزائم واحلفالت وحنوها ليغظهم وين السائل :

أما من جهة املوعظة فاملوعظة إذا وجد سبب هلا فإا تفعل يف أي مكان ؛ لكن إذا اختذ هذا راتنا وكأنه  الشيخ :

هو السبب قلنا هذا خطأ ؛ فمثال االجتماع يف العرس أو وليمة كبرية إذا رأى اإلنسان من املناسبة أن يتكلم مبا 

ه الناحية ، من الناس رجال يتشوق الناس إىل كالمه ويتمنون أن رآهم متشوقني لكالمه والناس خيتلفون من هذ

يتكلموا فهنا نقول الكالم جيد ؛ أو طلب منه أن يتكلم فهنا أيضا نقول تكلم ألنك سئلت العلم فإذا سئلت 

مثل العلم فبني ؛ أما إنسان ليس ذا أمهية عند الناس وال الناس يرتقبون كالمه ، يبلغ نفسه عليهم مث يتكلم يف 

هذه املناسبات فيه تضييق على الناس ، وكثري من الناس يأتون إىل هذه احلفالت فيجتمع بعضهم ببعض مع طول 

الزمان ويتساءلون عن أحواهلم وعن قرابام فيقطع هذا عليهم ما يريدون أو يتكلمون فيكون شهرة بني الناس ، 

يف احلاضرين تكون بدعة على بدعة ؛ ألنه أصال هذه واحدة ؛ كذلك العزاء أشد وأشد ، كون اإلنسان وخيطب 

االجتماع  للعزاء غري مشروع كما نص على ذلك أهل العلم ، منهم من كره   على الكراهة ومنهم من قال إا 

، يقوم أحدهم خطيبا وخيطب  كذلك ما أحدثه بعض الناس عند الدفن بدعة ، وكتب الفقهاء بني أيدينا .

ن البدعة ؛ ألن الرسول ما فعل هذا ، غاية ما ورد عن الرسول عليه الصالة والسالم ويعظ الناس ؛ هذا أيضا م

أنه انتهى إىل قرب مع أصحابه وملا يلحد يعين ما مت تلحيد القرب فجلسوا وجلس النيب عليه الصالة والسالم معهم 

؛ وهذه ليست  الدفن وجعل ينكث يف خمصرة معه ـ ينكث األرض ـ وحيدثهم عن حال اإلنسان عند املوت وبعد

خطبة هذه موعظة وليت راتبة مل يفعلها الرسول كلما دفن أحدا ، فعلها ألنه ينتظر التلحيد ، ينتظر التلحيد 

   فبدال أن يسكت أو يتكلموا بشيء غري مناسب تكلم عليه الصالة والسالم .

ثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال اهللا (( ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل وبعأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

إني معكم لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم اهللا قرضا حسنا ألكفرن عنكم 

   سيئاتكم وألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل )) .

اجلملة هنا  (( ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل ))اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال

وذكرنا لكم قبله أنه إذا جاء مثل هذا  مؤكدة ، بكم يا حامد ؟ بثالثة ؛ ما هو عينه ؟ القسم ، والالم ، وقد .



(( ولقد أخذ  أعرفتم ؟ .التعبري فالتأكيد بثالث مؤكدات ، بالالم ، وقد ، وقسم املقدر ؛ و التقدير: واهللا لقد ؛ 

قال: (( وبعثنا منهم )) هذا  . (( أخذ اهللا ))أي عهدهم ، والسياق هنا سياق غائي  اهللا ميثاق بني إسرائيل ))

التفات من الغيبة إىل التكلم ؛ ولو كان الكالم على نسق واحد لقال: بعثنا منهم اثين عشر نقيبا أي جعلنا منهم 

هذه لسنا نعرا على أن اثين وحدها أو عشر وحدها ؛ لو كانت يف غري هذا اللفظ اثين عشر رقيبا ، اثين عشر 

يعين من الثالثة عشر أربع عشرة ، ثالثة عشرة أربعة عشر ، ال نعرا هذه على أا اجلزء األول وحده والثاين 

باأللف ، ويف النصب وحده إال اثين عشر واثنيت عشر ، فيعرب اجلزء األول حبسب العوامل ، ففي الرفع جنعل 

واجلر بالياء ؛ ألنه ملحق باملثىن وإمنا قلنا إنه ملحق مثىن ومل جيعله مثىن حقيقة ألنه ليس له مفرد إذ أن إثىن ليس 

مفرده اسم لكن مفرده واحد ؛ فلهذا يعربونه على أنه ملحق باملثىن ويكون إعرابه باأللف رفعا وبالياء نصبا وجرا ؛ 

((  شرة بل يقال: اثنا مركب مع عشر وعشر مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب .ولكنه ال يضاف إىل ع

هذه متييز ، وكلما جاءت كلمة تفسر املعدد وهي املعدود فأعرا على أا متييز  اثني عشر نقيبا )) (( نقيبا ))

  هلذا يقول صاحب األلفية: نقول نقيب متييز ؛ و  (( اثني عشر نقيبا ))مثال ثالثة عشر رجال، رجال  متييز ، 

  اسم بمعنى من مبين نكرة   ينصب تمييزا لما قد فسره                             

فعيل مبعىن فاعل وناقب مبعىن منقب ، منقب يعين مفتش وهم العرفاء ؛ ألن  (( اثني عشر نقيبا )) (( نقيبا ))

(( وكم أهلكنا قبلهم من قرن ش ، ومنه قوله تعاىل: العريف يفتش عمن جعل عريفا عليه ؛ وأصل التنقيب التفتي

أي فتشوا فيها ؛ إذا النقيب فعيل مبعىن فاعل أي منقب ؛ والتنقيب  هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البالد ))

هو التفتيش ؛ ومعناه العرفاء جعل اهللا منهم اثين عشر نقيبا عرفاء على قومهم كل سد عليه عريف ألم هم اثنا 

وهذا من عناية اهللا عزوجل م أن جعل عليهم العرفاء من  (( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ))باطا ؛ عشر أس

أي يف النصر والتأييد ؛  (( وقال اهللا إني معكم )) (( قال اهللا إني معكم )) . أجل أن يوجهوم ويؤدبوم

(( هذا رد امليثاق  (( لئن أقمتم ))قال:  مث وهذه املعية خاصة وسنتكلم إن شاء اهللا عليها عند أخذ الفوائد .

، والصالة معروفة هي التعبد هللا تعاىل بذات األقوال واألفعال  أي أتيتم ا مستقيما لئن أقمت الصالة ))

املعلومة املفتتحة بالتكبري املختتمة بالتسليم ، هذا هو األصل ؛ وعلى هذا فصلوات اليهود والنصارى اآلن 

آتيتم مبعىن أعطيتم ؛  (( وآتيتم الزكاة )) كما حرفوا يف التأويل حرفوا أيضا يف العقائد .صلوات حمرفة ، فهم  

إىل من ؟ إىل مستحقها ؛ وهلذا نقول إن آتى  (( آتيتم الزكاة ))؛ وقوله:  والزكاة مال واجب يف أموال خمصوصة

والزكاة هي املال الذي ذكرنا لكم ومسي تنصب مفعولني ؛ األول الزكاة والثاين حمذوف ، أي آتيتم الزكاة أهلها ؛ 

زكاة ألنه يزكي أخالق باذله ، يزكيها يعين ينميها ؛ فإن بذل املال ينمي األخالق بالشك ؛ وإذا أردت أن ينشرح 



أي أقررمت إقرارا مستلزما للقبول واإلذعان ،  (( وآمنتم برسلي )) صدرك فأكثر من النفقة ؛ لكن بدون إسراف .

ان هو اإلقرار املستلزم للقبول واإلذعان ؛ فمجرد اإلقرار ال يعترب إميانا ؛ فلو كان جمرد اإلقرار إميانا هذا معىن اإلمي

والرسل مجع  (( وآمنتم برسلي ))لكان أبو طالب مؤمنا ألنه مقر برسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ 

((  ثر األنبياء الذين قصوا علينا من بين إسرائيل .الرسول وهم الذين أرسلهم اهللا تعاىل إىل بين إسرائيل ، وأك

(( لتؤمنوا باهللا أي نصرمتوه ألن التعزير يعين النصرة وأصله من التقوية ، قال اهللا تبارك وتعاىل:  وعزرتموه ))

(( قوله:  (( وأقرضتم اهللا قرضا حسنا )) . تعزروا من ؟ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم ورسوله وتعزروه ))

أي بذلتم املال حمتسبني األجر من عنده ؛ ألن املقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه  وأقرضتم اهللا ))

فإن قال  ؛ فاإلقراض هللا يعين احتساب الثواب منه كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابا . عوضه

ب عطف املتغايرين أو هو من باب عطف العام هل هو من با (( آتيتم الزكاة ))مع قوله:  (( أقرضتم ))قائل: 

على اخلاص أم ماذا ؟ يرى بعض العلماء أنه من باب العطف العام على اخلاص ألن الزكاة حقيقة من أقراض اهللا 

إذا أداها اإلنسان متصفا ثواا فهي من أقراض اهللا ؛ ويكون ذكر اإلقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة 

غريها ؛ وقيل: املراد بالزكاة هنا املراد به الصدقة أي ما زاد على الزكاة ؛ وعلى هذا يكون العطف ليشمل الزكاة و 

القرض احلسن ما كان خالصا هللا على وفق شريعة  (( قرضا حسنا ))وقوله:  . عليها من باب عطف املتغايرين

ان يف عبادة اخلالق أنه متام اإلميان اهللا ، هذا هو القرض احلسن ؛ وقد بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم اإلحس

 (( ألكفرن عنكم سيئاتكم ))وقوله:  . ( أن تعبدوا اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك )واملراقبة فقال: 

وهو جواب للشرط اليت هي إن أو جواب  (( لئن أقمتم ))هذا جواب؛ لكن اجلواب أليش ؟ جواب لقوله: 

   (( لئن أقمتم))ه بالالم يف قوله: للقسم املقدر املدلول علي

  ما هو الصحيح ؟  الشيخ :

  الثاين ،  الطالب :

الثاين فهو جواب القسم ؛ وهلذا مل يقرتن بالفاء ولو كان جوابا للشرط اقرتن بالفاء ؛ ويف هذا يقول ابن  الشيخ :

  : مالك

   ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم     جواب ما أخرت فهو                    

 (( ألكفرن عنكم سيئاتكم )) فما الذي أخر هنا ؟ القسم أو الشرط ؟ الشرط؛ إذا الذي حذف هو الشرط .

أي أجعلها مكفرة باحلسنات اليت فعلتم: إقام الصالة ، إيتاء الزكاة ، اإلميان بالرسل ، وتعزيرهم ، إقراض اهللا قرضا 

هذه معطوفة على  ن جنات تجري من تحتها األنهار ))(( وألدخل حسنا ؛ فالسيئات تفكر ذه احلسنات .



وإذا مجعت بينها وبني أكفر صار فيها النجاة من املرهوب وحصول املطلوب، النجاة من املرهوب  (( ألكفرن ))

(( وألدخلنهم جنات ألا إذا كفرت مل نعاقب عليه؛ حصول املطلوب (( ألكفرن عنكم سيئاتكم )) يف قوله: 

)) وبالتدبر واالستقراء جند أن أغلب ما يكون تقدمي النجاة من املرهوب لريد املطلوب  األنهارتجري من تحتها 

على حمل خال مما يرخن ، فيكون التصفية قبل التحلية يعين صف الشيء قبل أن ختليه ، اقلص املكان قبل أن 

مقدما على اإلثبات " ال إله إال اهللا  تفرشها ؛ تأمل اآلن القرآن والسنة ويف غريها أيضا جتد أن النفي غالبا يكون

(( ألكفرن عنكم  " كلمة اإلخالص قدم فيها النفي على اإلثبات لريد اإلثبات على مكان خال من الشوائب .

جنات املراد ا جنة املأوى وهي كما ترون تذكر  سيئاتكم وألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار ))

مفرد ، وتأيت جنات كثريا جمموعا ؛  سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة )) ((أحيانا مفردة وأحيانا جمموعة 

فإفرادها باعتبار اجلنس ومجعها باعتبار النوع ألن اجلنة أنواع ؛ وقد ذكر اهللا تعاىل يف آخر سورة الرمحن أربعة أنواع 

أيهما أشرف األوليان أو األخريان ؟  (( ومن دونهما جنتان ))مث قال:  (( ولمن خاف مقام ربه جنتان ))

األوليان ؟ يعين سواه ، ال تعبدوا من دون اهللا من سواه ؛ طيب من يبني لنا الفروق ؟ ابن قيم ذكر يف النونية أن 

الفروق عشرة لكن ... فمن يستطيع أن يذكر لنا ؟ ثالثة كفاية لكن ال يستعني أحدكم بالثاين ؛ إذا جتمع جنة 

يعين  (( جنات تجري من تحتها األنهار ))ر أيش ؟ باعتبار األنواع ، وتفرد باعتبار اجلنس على جنات باعتبا

لو أننا فسرنا اجلنات مبا نفسر به اجلنات يف الدنيا وقلنا اجلنات (( جنات تجري من تحتها األنهار )) اآلن 

خرة ؛ لكن إذا قلنا اجلنة هي الدار بساطني كثرية األشجار كثرية الثمار مل يذهب الذهن بعيدا وال استقل نعيم اآل

اليت أعد اهللا تعاىل ألوليائه ـ اللهم اجعلنا منهم ـ فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ 

أيهما أشد هزا للمشاعر ؟ الثاين بالشك ؛ وهلذا قد نعجب على بعض الناس أن يفسر جنة املأوى بأا البستان 

أا مسيت بذلك ألن أشجارها متف بعضها إىل بعض فهي تسرت من فيها ؛ نقول الشك إنه الكثري األشجار و 

يقلل من ختيل اجلنة وأا شيء عظيم ؛ فنقول اجلنة هي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه فيها ما ال عني رأت 

(( وقوله:  ن ويسابق إليه .وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ هذا حيس النشاط ويوجب أن يسارع اإلنسا

معلوم أنه ليس املراد من حتت أرضها ؛ ألن النهر إذا جرت من حتت األرض أي  تجري من تحتها األنهار ))

قال العلماء: من حتت قصورها  (( من تحتها ))فائدة منها ؟ وهلذا ال ننتفع باألار اليت اجلوفية ؛ ولكن 

ليلة والقصور الفخمة العظيمة هلا منظر ال يتصوره اإلنسان يف الواقع، حتت األشجار الظ؛ وما أحسن  وأشجارها 

 (( أنهار من ماء غير آسن ))هذه األار ليست كأار الدنيا، أنواعها أربعة:  (( تجري من تحتها األنهار ))

هو من أحسن ما  بل (( أنهار من لبن لم يتغير طعمه ))يعين ال ميكن أن يتغري وأار الدنيا تتغري ؛ والثاين: 



 )) ( ال فيها غول وال هم عنها ينزفونوقد نفى اهللا الغول ( (( وأنهار من خمر لذة للشاربين ))يكون مذاقه ؛ 

نقي ليس فيه شيء من ما يكون يف عسل الدنيا؛ هذه أار أربعة جتري جريانا  (( وأنهار من عسل مصفى ))؛ 

مل يتغري طعمه يتصور كيف جيري، ألن اللنب جاف؛ مخر يتصور أم ال ، املاء رمبا يتصور اإلنسان أنه جيري ؛ لنب 

؟ يتصور، وقد ال يتصور؛ ألن اخلمر ليس كله سواء؛ الرابع العسل يف تصورنا اآلن أنه ال جيري لكنه يف اجلنة 

  جيري ر، مث إن ابن قيم رمحه اهللا ذكر يف النونية أن هذه األار جتري لغري أخدود فقال:

  أنهارها من غير أخدود جرت    سبحان ممسكها عن الفيضان                      

النهر جيري ما له أخدود متنعه ميني ويسار ؟ وال حفر له ، على سطح ، سطح مكان ومع هذا أيضا  اهللا أكرب، 

(( فيها ما ال جيري إال حيث شاء صاحبه يصرفه كيف شاء ليس هناك عمال وال عوامل وإمنا هي إرادات 

إذا هنا ميثاق  (( تجري من تحتها األنهار ))نقول:  تشتهيه األنفس وتلذذ األعين وأنتم فيها خالدون )) .

فمن هنا شرطية جواا  (( فمن كفر بعد ذلك منكم ))يقول:  بني متعاقدين، عمل يسري يف مقابل ثواب كثري .

عليه فقد ضل سواء السبيل ، الضالل مبعىن  أي فمن كفر بعد هذا امليثاق ومل يقم مبا وثق اهللا (( فقد ضل ))

  أي مستقيم ، مستقيمه املوصل إىل املراد .(( سواء السبيل )) الضياع والتيه يعين تاه عن الصراط املستقيم ؛ و

يف هذه اآلية فوائد كثرية؛ منها: تذكري هذه األمة وتذكري بين إسرائيل مبا أخذ اهللا عليهم من امليثاق ؛ أما تذكري 

؛ وأما تذكري األمة اإلسالمية فألنه ليس بني  (( ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ))إسرائيل فاألمر فيه واضح  بين

البشر وبني اخلالق عهد يتضمن احملابات إال تفضال من اهللا عزوجل إذا قمنا مبا أوجب علينا فلنا األجر مرتني 

ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكر اهللا نفسه بالغيبة  حسب ما جاء به النصوص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم .

ما قال: لقد أخذنا؛ وهذا كما  (( ولقد أخذ اهللا ))تعظيما وتكبريا له جل وعال ؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله: 

يقول امللك يف جنوده: إن امللك يأمركم أن تفعلوا كذا، ما يقول أنا آمركم ، يقول إن امللك يأمركم ؛ نظريها هذا 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من أساليب البالغة  ن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها )) .(( إ

 (( ولقد أخذ اهللا ))بعد قوله:  (( وبعثنا ))االنتقال من أسلوب إىل أخر لتنبيه املخاطب ؛ تؤخذ من قوله: 

اآلية الكرمية: إثبات أن اهللا تعاىل خلق  ومن فوائد هذه والشك أن هذا أي تغيري األسلوب يوجب االنتباه .

ألن النقباء مفتشون وإذا كان اهللا هو الذي بعثهم لزم ( وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا )) أعمال العباد؛ لقوله: (

الرد على القدرية ألن  (( نقيبا ))أن تكون أفعاهلم خملوقة هللا؛ ففيها الرد على اجلربية ؛ ورمبا نأخذ من قوله: 

نعود مرة ثانية يؤخذ من اآلية الرد  . (( نقيبا ))ب ينقب باختياره ؛ نعم رمبا نأخذ الرد على اجلربية بقوله: املنق

إذا هم قاموا بأمر من ؟ بأمر اهللا ؛ القدرية يقولون إن أفعال العبد ليست  (( وبعثنا منهم ))على القدرية يف قوله: 



ألن النقيب هو املنقب فأضاف  (( نقيبا ))ها الرد على اجلربية بقوله: أيضا يؤخذ من خملوقة هللا وال هللا فيها تعلق .

اهللا إليه وهذا يدل على أن اإلنسان غري جمبور؛ وهذا مقرر ـ واحلمد هللا ـ عدة مرات أن نصوص الكتاب والسنة 

اس أن يتخذوا ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ينبغي للن تدل على بطالن قول القدرية وبطالن قول اجلربية .

نقباء يرجعون إليهم يف أمورهم ، عند النزاع يكونون مصلحني ، وعند اإلشكال يكونون مهتمني ، وما أشبه ذلك 

؛ وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كانوا ثالثة يف سفر أن يؤمروا أحدهم من أجل أن 

ن فوائد اآلية الكرمية: منة اهللا على بين إسرائيل بأنه ناصرهم ؛ وم يوجههم ويدبر شئوم وال يكون األمر فوضى .

واعلم أن اهللا تعاىل وصف نفسه باملعية يف عدة آيات ؛ فمرة ذكرها  ( وقال اهللا إني معكم ))تؤخذ من قوله: (

فالعامة مقتضاها اإلحاطة باخللق  عامة ومرة ذكرها خاصة بوصف ، ومرة ذكرها خاصة بشخص ، وكلها حق .

(( ما وقوله:  (( وهو معكم أين ما كنتم ))علما وقدرة وسلطانا وتدبريا وملكا وغري ذلك، ومن هذا قوله تعاىل: 

يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم 

(( إن اهللا مع الذين اتقوا والذين هم اىل: ومن ذكرها أي املعية مقيدة بوصف مثل قوله تع . أين ما كانوا ))

(( إن اهللا يدافع عن الذين ؛ لكن هذا تقتضي مع اإلحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع  محسنون ))

 (( ال تخافا إنني معكما أسمع وأرى ))الثالث: مقيدة بشخص مثل قوله تعاىل ملوسى وهارون:  . آمنوا ))

(( ال تحزن إن اهللا  عليه وسلم فيما حكاه اهللا عنه لصاحبه أيب بكر رضي اهللا عنه: ومثل قول النيب صلى اهللا

اجلواب:  . هذه املعية هل هي حقيقة أو هي جماز عن العلم واإلحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك ؟ معنا ))

ن هل إذا قلنا إا حقيقة هي كاألول ، هي كسائر الصفات أا حقيقة وأا تقتضي لكل موضع  ما يناسبه؛ لك

(( وما قدروا ،  ، هو معنا وهو على عرشه وليس معنا أنه يف األرض كال هل تنايف ما ذكر من علو اهللا ؟ ال أبدا

ومن كان هذا شأنه كيف ميكن  اهللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات مطويات بيمينه ))

،  ؛ لكن هو معنا وهو عال وال مانع ألن اهللا بكل شيء حميط  أماكنناأن يتصور عاقل فضال أن يكون معنا يف

حىت أن الرسول عليه الصالة والسالم ملا رفع الصحابة أصوام بالتكبري قال: ( أيها الناس أرئعوا على أنفسكم 

الذي تدعونه ( إن إنكم ال تدعون أصم وال غائبا ) أصم ال يسمع وال غائبا ال يرى، إمنا تدعون مسيعا بصريا 

حنن نؤمن ذا ؛ لكن ليس معىن ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل يف نفس  أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته )

املكان ؛ ألنك لو قلت هكذا لكنت ممن عمل بالنصوص ونظر إليها نظر األعور أي من جانب واحد ؛ وهلذا ملا 

املكان ، يف كل مكان ؛ لكنهم بطلوا عن العلو ؛  نظر اجلميع إىل هذا جانب واحد قالوا إن اهللا معنا يف نفس

فإن قال قائل: هل يتصور العقل أن الشيء  وحنن نقول إن اهللا تعاىل معنا حقيقة وعلى عرشه حقيقة وال منافاة .



قلنا نعم ، أوال أنه يتصور يف األمور املخلوقة ، فالقمر يقول املسافرون إنه  يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك ؟

نا ، والنجم يقولون إنه معنا ، والشمس يقولون معنا؛ وأين أمثلة هذه ؟ يف السماء ، يعين العرب تقول القمر مع

معنا ، والقطب معنا ، يقولون هكذا ويعربون عن هذا على أنه حقيقة ، وحمله بالسماء وال يعد ذلك تناقضا ، مث 

والعلو حقيقة فهل يقاس اخلالق باملخلوق ؟ ال ، ال على فرض أنه تناقض للمخلوق وأنه ال جتتمع املعية حقيقة 

يقاس ؛ يقال نثبت هللا ما أثبته لنفسه بعلوه ومعيته ونعلم أنه ال تناقض بل هو عال ومعنا ؛  إذا اجلواب على هذا 

به ألف: أن اهللا مجع لنفسه بينهما ، وما مجع اهللا بينهما يف كتا نقول: أوال ليس بينهما تناقض للوجوه التايل ؛

 (( ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ))فليس فيه تناقض إذ لو كان ملا صدق قوله تعاىل: 

ثانيا: ال تناقض وال منافاة بني املعية حقيقة  هذه واحدة ، كل شيئني مجع اهللا بينهما فاعلم أنه ال تناقض بينهما .

د املتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو يف والعلو حقيقة أبدا ؛ ألننا حنس بالواقع املشاه

ثالثا: على فرض أن هذا ممتنع يف املخلوق فليس ميتنع يف اخلالق ؛ ألن اهللا سبحانه  مكانه يف السماء بعيدا عنه .

ابن تيمية  وتعاىل ليس كمثله شيء يف نعوته فهو علي يف دنوه قريب يف علوه ؛ وقد أشار إىل هذا شيخ اإلسالم

رمحه اهللا يف العقيدة املباركة أال وهي " العقيدة الواسطية " وبه أيضا نسلم من أهل اإللزام أهل التأويل ألهل السنة 

(( هو الذي خلق السموات واألرض في حيث يقولون أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون؛ ألنك إذا قرأت 

في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها  ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يلج

كل هذه الضمائر تعود إىل من ؟ إىل اهللا ، ما الذي خيرج وهو معكم أين ما كنتم واهللا بما تعملون بصير )) 

املعية عن هذا ؟ إذا كان خلق السموات أي اهللا ، استوى على العرش أي اهللا ، يعلم ما يلج أي اهللا ، وهو 

كم أي اهللا ، أي اهللا لكن جيب كما قال شيخ اإلسالم أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة ، الظنون مع

الكاذبة مثل أن يعتقد اإلنسان أنه معنا أي يف مكانه أو أنه على السماء يعين أن السماء تقله، أو أنه إذا نزل إىل 

ن عنه ؛ ألن اهللا تعاىل يف العلو وعلوه من الزم السماء الدنيا صارت السموات األخرى تظله؛ هذا جيب أن يصا

ذاته وهو من الصفات الذاتية اليت ال ينفك عنها كما ال ينفك عن مسعه وبصره ؛ لكن ورد عن السلف رمحهم اهللا 

عن كثري منهم أنه فسروا املعية بالعلم وهذا تفسري بالالزم ألن من الزم من كان معه أن يكون عاملا به ؛ والشك 

ا تفسري صحيح غري منكر والتفسري بالالزم تفسري صحيح ؛ لكنه ليس هو املطابق ألن الدالالت ثالثة أن هذ

؛ واضطروا إىل ذلك من أجل الرد  أنواع: داللة التضمن، وداللة املطابقة ، وداللة االلتزام ؛ هذا من داللة االلتزام

املكان ؛ وهلذا قال ابن املبارك رمحه اهللا: إن اهللا معنا  على أولئك اجلهمية الذين كانوا يقولون إن اهللا معنا يف نفس

بعلمه وال نقول كما قال هؤالء اجلهمية إنه معنا هاهنا يعين يف األرض ؛ فتبني بذلك ملاذا صارت أكثر عبارات 



السلف أن املعية يعين العلم ؛ وحنن نقول هذا تفسري صحيح غري منكر ألنه تفسري بأيش ؟ بالالزم والتفسري 

استعمله السلف يف كثري من اآليات وال يعد هذا خروجا عن ما تقتضيه اآلية ؛ لكن التفسري الذي  بالالزم قد

املعية  ينكر على اإلنسان أن يؤول تأويال خمالفا للفظ بأنواع الدالالت الثالثة وهي: املطابقة والتضمن وااللتزام .

هذه اآلية إذا آمن ا  الذين اتقوا والذين هم محسنون )) (( إن اهللا معاخلاصة بالوصف كثرية يف القرآن مثل: 

اإلنسان سوف حتمله على ثقته بنفسه ؛ لكن ثقته بنفسه ال ألنه قوي قادر ولكن ألن اهللا معه ؛ فإذا اتقى 

اإلنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف حيصل له النصر والتأييد وإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ؛ لكن الذي يف 

 قيقة ينقصنا هو التقوى ؛ ولذلك جند أننا فاشلون يف كل املعاين اليت خ مع إخوان القرد واخلنازير وهم اليهود   احل

 


